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ESTUDO DE CADÊNCIAS PARA INICIANTES 

 O estudo de cadências é importante para que o músico comece a depender menos de 
pegar músicas cifradas e tocar apenas olhando para as cifras. Através desse estudo você já vai 
tocar diversas músicas sem precisar ficar olhando para as cifras, além disso esse estudo 
possibilita tocar uma mesma música em vários tons, ou seja, caso você toque uma música em dó 
maior e chega alguém para cantar essa música e pede o tom de fá maior, você não vai se 
atrapalhar para fazer a transposição de tom porque você já sabe essa música em vários tons 
através das cadências. Outra grande importância é educar o ouvido, as cadências começam a 
educar seu ouvido e você ao ouvir uma música já começa a identificar a possível cadência a ser 
usada porque já esta com os sons das cadências gravados na mente. Vou te mostrar algumas 
cadências e as músicas que se encaixam nelas, ao final vou colocar um dicionário de acordes. 

 

16 CADÊNCIAS QUADRADINHAS 

 

 

1. A flor e o samba – Quadrado C nº2  
2. Bagaço da laranja – Quadrado G 
3. Batuque na cozinha – Quadrado de A 
4. Canta canta minha gente – Quadrado A 
5. Casa de bamba – Quadrado G 
6. Chegou a hora de caminhar – Quadrado C 
7. Faixa amarela – Quadrado D 
8. Jogo de Sedução – Quadrado C nº3 
9. Vai lá vai lá – Quadrado F 
10. Vou botar teu nome na macumba – Quadrado F 
11. Zé menigite – Quadrado C nº1  
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14 CADÊNCIAS QUADRADINHAS MENORES 

 

1. A semente – Quadrada Dm 
2. Pandeiro é meu nome – Quadrado Dm 
3. Renascer das cinzas – Quadrado Am 

 

CADÊNCIA COMPLETA NÚMERO 1 
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1. Desejo de amar – Eliana de Lima – Tom C 
2. Me leva pra casa – Pirraça – Tom C 
3. Coisa de pele – Jorge Aragão – Tom G 

 

CADÊNCIA MAIOR NÚMERO 2 

 

1. Menina da Colina – Fundo de Quintal – Tom F 
2. Quando eu Contar Iá Iá – Zeca Pagodinho – Tom F 
3. O Show tem que Continuar – Fundo de Quintal – Tom C 
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CADÊNCIA M AIOR NÚMERO 3 

 

 

1. A batucada dos nossos tantans – Fundo de Quintal – Tom F 
2. Dura missão – Marquinho Santana – Tom A 
3. Conselho – Almir Guineto – Tom G 
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COMO RECONHECER AS CADÊNCIAS NAS MÚSICAS 
 
 Se você não tem tanta experiência musical ou ainda não tem o ouvido bem desenvolvido, pode ser 
difícil reconhecer as cadências nas músicas ou mais difícil ainda tirar músicas de ouvido. Mas, aqui te 
apresento formas para que você possa começar a reconhecer as cadências nas músicas e começar a 
desenvolver seu ouvido. Tudo é treino e paciência. Primeiro, antes de começar a tentar seguir os passos que 
vou descrever a seguir, treine bastante as cadências que te apresentei neste estudo. Para se acostumar com os 
sons das sequências de acordes. Principalmente os acordes com sétima menor. Eles são importantes, pois, os 
acordes que vem após eles são quase sempre tônicos de resolução e isso aparece na maioria das músicas. 
Agora vamos aos passos. 
 
1º - Escute bastante a música que você quer tirar (cifrar/harmonizar), procure identificar se é sempre estável 
ou se aparece momentos de subida ou descida (se a voz fica mais aguda ou mais grave); 
2º - Descubra o tom da música. Só passe ao passo seguinte se tiver certeza do tom da música; 
3º - Se o tom da música é maior, comece a testar as cadências maiores de todas as formas (no tom da 
música), primeiro tocando todos acordes em sequência, se não soar legal, vá suprimindo alguns acordes, até 
chegar na sequência que encaixe perfeitamente na música, caso não consiga, passe ao próximo passe; 
4º - Pegue a música cifrada e reescreva apenas as cifras da música, exatamente na ordem em que elas 
aparecem e separando em partes, a música; 
5º - Pegue o que você fez na 4ª etapa e procure se parece com alguma cadência que você tem neste estudo; 
 
Se você achou interessante, não deixe de adquirir o material completo do estudo de cadências, tenho certeza que vai 
lhe ajudar bastante na evolução do cavaquinho. Aproveite o preço promocional e ainda leve de brinde 600 músicas 
cifradas para aumentar seu repertório. 
 
Um forte abraço e bons estudos! 
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